
 1 

Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 03. 06. 2010 
 

Hlášení o požárech a zásazích hasičských jednotek na území hl. m. Prahy   

                    od 06.00 hodin dne 02. 06. 2010 do 06.00 hodin dne 03. 06. 2010 

 
06.51 -  5, V lesíčku  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla vyslána k případu úniku PHM z osobního 

automobilu značky Škoda. Asanován vyteklý benzin na ploše 2 x 2m. Ţivotní 
prostředí nebylo ohroţeno, do kanalizace benzin neunikl. 

 
08.03 -  6, Aviatická  
 -parkoviště „C“- 
 Jednotka HZS Letiště byla vyslána k případu zakouření motorového prostoru 

parkujícího osobního automobilu. Průzkumem bylo zjištěno, ţe se jedná o 
technickou závadu klimatizace. K plamennému hoření nedošlo. 

 
08.13 -  15. U kabelovny  
 -provozní budova- 
 Jednotka HZS Zentiva prověřovala signalizaci EPS. Jednalo se o planý poplach. 

Důvodem spuštění čidla byla zvýšená prašnost. 
 
09.26 -  10, Sazečská 
 -provozní budova- 
 Jednotka HZS DPP prověřovala signalizaci EPS. Průzkumem zjištěno, ţe čidlo 

aktivováno kouřem ze spálených potravin v kuchyňce objektu DOZ „C“. Likvidováno 
odvětráním a aktivací EPS. Potraviny spálil svojí nedbalostí nezjištěný 
zaměstnanec. Škoda nevznikla. 

  
 
11.01 -  2, Italská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla vyslána k případu zpřístupnění bytu. Dveře bytu 

zajištěny bezpečnostními zámky, příslušníci jednotky do něj vstoupili oknem po 
výstupu po automobilovém ţebříku. V bytě se nikdo nenacházel. Po dobu akce 
částečně omezena doprava. 

 
11.19 -  4, Sinkulova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 byla přivolána k případu úniku vody v bytě 

z narušeného potrubí. Příslušníci jednotky uzavřeli přívod vody do bytu a tím 
zamezili dalšímu úniku v bytě. 

 
11.50 -  9, Vysočanská  
 -obytný objekt- 
 Opět byla jednotka HZS Praha stanice 3 přivolána k případu úniku vody v bytové 

jednotce. Uzavřen přívod vody ve stoupacím potrubí. Na místo povolán technik 
správy domu. 

 
12.19 -  5, U Santošky  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 byla vyslána k případu násilného otevření dveří bytu. 

Dveře otevřeny bez poškození. Nemocná uţivatelka poté snesena na nosítkách do 
vozu ZZS. 
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14.06 – 9, Pod šancemi  
 -dopravní prostředek- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala tlakovou vodou poţár osobního 

automobilu značky MITSUBSHI COLT. Automobil stál u krajnice se zapojeným 
taţným lanem. Nikdo ale u něj nebyl. Poţárem byl z větší části zničen (nezasaţen 
pouze zavazadlový prostor). Na místě zjištěno, ţe se poţár šířil z motorového 
prostoru.  

 
14.14 – 10, Počernická  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 otevřela na ţádost policie byt v obytném objektu. 

Dveře bytu otevřeny bez poškození. V bytě nalezena nemohoucí osoba, která byla 
předána přivolané ZZS. Předáno Policii ČR. 

 
14.32 – 10, U trati  
 -provizorní přístřešek- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 a jednotka HZS SŢDC likvidovaly tlakovou vodou 

poţár odpadu v dráţním přístřešku. Příčinou poţáru beze škody bylo rozdělání 
otevřeného ohně osobami bez přístřeší. 

 
 
16.10 – 6, Aviatická    
 -provozní budova- 
 Jednotka HZS Letiště prověřila spuštění EPS č. 36/05. Na místě nebylo zjištěno 

ţádné neţádoucí hoření, jednalo se o planý poplach. 
 
16.22 – 4, K Libuši 
 -komunikace- 
 Jednotka SDH Kunratice odstranila odpad z ucpané vpusti na komunikaci. 
 
16.46 – 13, Praţský okruh  
 -dopravní prostředek- 
 Jednotka HZS Praha stanice 8 byla přivolána k případu poţáru osobního 

automobilu značky Peugeot 307. Poţár byl likvidován projíţdějící jednotkou HZS 
Nymburk pomocí PHP. Jednotka HZS Praha provedla odpojení AKU.  Příčinou 
vzniku byla technická závada katalyzátoru. PČR se na místo nedostavila. 

   
 
17.12 – 4, Bartákova  
 -dopravní prostředky- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 likvidovala pěnou dodávanou 1C proudem poţár 

dvou osobních automobilů. Poţár vznikl v motorovém prostoru parkujícího 
automobilu značky CITROËN ZX. Poţárem byl zcela zničen motorový prostor a 
částečně interiér. Před dojezdem jednotky se poţár částečně rozšířil na zadní část 
před ním parkujícího automobilu značky KIA SEPHIA. Příčinou vzniku byla 
technická závada autoelektriky automobilu Citroën.  

 
  
17.13 – 9, Českolipská  
 -komunikace- 
 Jednotka SDH Letňany odstranila pomocí motorové pily strom padlý na komunikaci. 

Předáno Policii ČR. 
 
17.24 – 8, V Holešovičkách  
 -komunikace- 
 Jednotka SDH Březiněves odstranila pomocí motorové pily a ţenijního nářadí strom 

padlý na komunikaci. Pádem stromu poškozena lampa VO. 
 
18.27 -  2, Máchova 
 -obytný objekt- 
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 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla přivolána k případu zpřístupnění bytu. Zvolen 
vstup oknem výstupem po automobilovém ţebříku. V bytě nalezeno tělo uţivatelky 
bytu bez známek ţivota. Případ předán ZZS a PČR. 

 
18.28 -  6, Aviatická  
 -provozní budova- 
 Jednotka HZS Letiště prověřila spuštění EPS. Na místě nebylo zjištěno ţádné 

neţádoucí hoření, jednalo se o planý poplach. Zneuţito tlačítko hlásiče. 
  
18.37 -  10, Bramboříkova  
 -obytný objekt- 
 Příslušníci jednotky HZS Praha st.5 vyprostili několik osob z kabiny výtahu, která 

uvízla mezi podlaţími obytného domu. 
 
19.02 - 7, Komunardů x Bubenské náb.  
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha st.3 byla vyslána k dopravní nehodě při níţ skončil OA na 

boku. Příslušníci jednotky na místě provedli opatření proti vzniku poţáru a uniklé 
PHM zasypali sorbentem. 

 
 19.28 - 4, Na Pankráci  
 - provozní objekt - 
 Jednotka HZS Praha st.6 byla vyslána k prověření signalizace čidla EPS. 

Průzkumem bylo zjištěno, ţe reakci tlačítkového hlásiče způsobila hra nezletilých 
dětí. Jednalo se o planý poplach, případ byl předán pracovníkům ostrahy objektu. 

 
22.24 - 10, Káranská  
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha st.5 byla vyslána k zajištění ulomených větví nad komunikací. 

Příslušníci jednotky větve likvidovali motorovou pilou po automobilovém ţebříku. 
 
00.50 - 4, Otakarova  
 - objekt ČD v demolici - 
 Příslušníci jednotek HZS Praha st.1, 5 a HZS SŢDC likvidovali vodními proudy 3C 

v dýchací technice, a za podpory automobilového ţebříku, poţár odpadu a 
hořlavých částí konstrukce objektu v demolici. Poţárem ke škodě nešlo. Příčina 
vzniku poţáru pravděpodobně souvisí s pobytem bezdomovců v objektu a zřejmě 
se jednalo o nedbalost neznámé osoby při pouţití otevřeného ohně nebo při 
kouření. Vyloučit nelze ani úmyslné zapálení neznámým pachatelem.  

  
 
01.06 - 14, Sadská  
 - dva plastové kontejnery - 
 Příslušníci jednotky HZS Praha st.10 likvidovali vodním proudem 1C poţár odpadu 

ve dvou plastových kontejnerech. Poţárem byly oba kontejnery zcela zničeny. 
Příčinou vzniku poţáru bylo pravděpodobně úmyslné zapálení neznámým 
pachatelem. 

  
01.53 - 14, Nehvizdská  
 - dva plastové kontejnery - 
 Příslušníci jednotky HZS Praha st.10 likvidovali vodním proudem 1C poţár odpadu 

ve dvou plastových kontejnerech. Poţárem byly oba kontejnery zcela zničeny. 
Příčinou vzniku poţáru bylo pravděpodobně úmyslné zapálení neznámým 
pachatelem. 

  
 
04.49 - 6, Etiopská  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha st.2 byla vyslána k zajištění unikající vody z prasklého potrubí 

v bytové jednotce. Příslušníci jednotky provedli násilný vstup do bytu a uzavřeli 
přívod vody. 

 


